Arbetsmarknadsnämnden
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Dnr: AMF 2021/963

Projektbilaga
Nämnden använder sig aktivt av externa fonder som en del av sitt metodutvecklings- och
innovationsarbete. Nämnden driver ett 40 tal projekt i olika omfattning och som är finansierade av
olika fonder, där nämnden antingen är projektägare, delprojektägare eller partner. Nämnden
fortsätter sin omfattande projektverksamhet och har haft en intensiv period under första halvan av
2022 då flera stora projekt avslutades och projektresultaten implementerats i ordinarie verksamhet.
Majoriteten av dessa har varit finansierade av Europeiska socialfonden som avslutade sin förra
programperiod och lanserade under våren den nya programperiod som löper fram till 2027.
Nämnden har i samband med detta arbetat intensivt med bevaknings- och påverkansarbete
gentemot fonden. Under våren har arbetet med framtagandet av en digital projektplattform
intensifierats och nämnden beräknar införa plattformen under hösten. Syftet med den digitala
projektplattformen är att effektiviseras samordningen, uppföljningen och styrningen av nämndens
projektportfölj och erbjuda projekten verktyg för effektivare projektförvaltning. Nämnden har också
deltagit på flera internationella möten för att bevaka EU fonder och program samt nätverkade med
andra europeiska städer för att bidra till stadens målsättning om en ökad grad av extern finansiering
från EU:s fonder och program. Under våren har nämnden även sökt nationella medel och startat flera
projekt finansierade av Länsstyrelsen och samordningsförbundet Finsam.
Nedan beskrivs nämndens större projekt.

Projekt finansierade av Europeiska socialfonden (ESF), nämnden är
projektägare
1. Utvecklat stöd för unga
Målet är att ungdomarna har etablerat sig i eller kommit närmare studier eller
arbetsmarknaden. Projektet kommer att bedriva verksamhet i södra Stockholm i huset
Transformator, med fokus på fördjupade kreativa och hälsofrämjande aktiviteter för att
motivera och aktivera ungdomar, och i norra Stockholm på Järvafältet, i lokaler i RinkebyKista respektive Spånga-Tensta. Verksamheten på Järvafältet kommer till stor del falla inom
ramen för stadens arbete med kommunens aktivitetsansvar (KAA) och fokusera på att
utveckla metoder och insatser för att nå unga som idag inte tar del av det stöd som staden
erbjuder.
Projektets budget: 24,2 miljoner kr
Nämndens medfinansiering: 12,8 miljoner kr
Start- och avslutsdatum: februari 2021 - april 2023
Ansvarig avdelning: Utveckling- och utredningsstaben

2. Utvecklingsplattform för kombinationsutbildningar
Syftet med projektet är att möjliggöra en långsiktigt hållbar arbetsmarknadsetablering för
personer med begränsade kunskaper i svenska och kort utbildningsbakgrund. Detta görs
genom att utveckla utbildningar som integrerar studier i svenska med yrkeskurser på
gymnasial nivå, så kallade kombinationsutbildningar. Inom ramen för projektet kommer en
utvecklingsplattform att utvecklas med ansvar för vidareutveckling, implementering och
spridning av arbetssättet samt kvalitetssäkring av utbildningarna. Här ingår även
kompetensutveckling av lärare och skolledare. De lärare som är anställda i projektet kommer
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att agera som handledare och på det sättet sprida och lära ut det arbetssätt som tas fram till
övriga lärare som arbetar med språkintegrerade yrkesutbildningar i organisationen. Fyra
kombinationsutbildningar kommer att genomföras inom ramen för projektet för att utveckla
arbetssättet ytterligare.
Projektets budget: 24,7 miljoner kr
Nämndens medfinansiering: 13,5 miljoner kr
Start- och avslutsdatum: februari 2020 - september 2022
Ansvarig avdelning: Vuxenutbildning Stockholm

3. Hållbar Etablering
Ett projekt som genom en gemensam kartläggning och etableringsplan tillsammans med
Arbetsförmedlingen, målgruppsanpassade utbildningar, individanpassade
arbetsmarknadsinsatser, digitala verktyg och kontinuerligt stöd bidrar till att flera nyanlända
personer med kort utbildning kommer närmare studier och arbetsmarknaden.
Projektets budget: 33,7 miljoner kr
Nämndens medfinansiering: 17,9 miljoner kr
Start- och avslutsdatum: augusti 2019 - juni 2022
Ansvarig avdelning: Vuxenutbildning Stockholm.
4. Spången
Ett kompetensförsörjningsprojekt inom vård och omsorg, förskola och omsorg för personer
med funktionsnedsättning. Anställd personal som saknar formell kompetens ges möjligheter
till kompetensutveckling utifrån kartläggning av deras nuvarande kompetens. Vanliga behov
handlar om ökad kompetens i svenska språket, digital kompetens och studieteknik. Därefter
har eleverna möjlighet att studera gymnasiala studier för att uppnå formell kompetens inom
sitt yrke.
Projektets budget: 26,7 miljoner kr
Nämndens medfinansiering: 0 kr
Start- och avslutsdatum: september 2018 - juni 2022
Ansvarig avdelning: Sedan januari 2022 Vuxenutbildning Stockholm
5. Vux 2.0
Vux 2.0 är ett kompetensutvecklingsprojekt som riktar sig till lärare och skolledare inom
Vuxenutbildning egen regi i Stockholms stad. Under perioden har projektet bidragit med
kompetensutveckling inom digitala verktyg och digital kompetens på såväl individ- som
organisationsnivå för de 10 skolor som staden bedriver i egen regi. Målet med projektet är
att höja den digitala kompetensen bland pedagogisk personal och att i förlängningen bidra
till en mer flexibel och individualiserad undervisning.
Projektets budget: 18,7 miljoner kr
Nämndens medfinansiering: 4,7 miljoner kr
Start- och avslutsdatum: december 2017 - juni 2022
Ansvarig avdelning: Vuxenutbildning Stockholm
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Projekt finansierade av Europeiska socialfonden (ESF), nämnden är en
samarbetspartner
6. Rätt stöd för mig - ESF genom samordningsförbundet FINSAM
Projektet ska stötta unga vuxna med funktionsnedsättning för att kunna öka deras förmåga
till arbete eller till vidare studier där arbete mot arbetsgivare och anhöriga ingår. Nämnden
deltar genom delprojektet:
Bron
Projektet fokusera bland annat på lotsfunktioner för målgruppen inom gymnasiesärskola
samt daglig verksamhet.
Projektets budget: 10,2 miljoner kr
Nämndens medfinansiering: 5,4 miljoner kr
Start och avslutsdatum: september 2019 - juni 2022
Ansvarig avdelning: Jobbtorg Stockholm
DEV
DEV är en kreativ, estetisk och teknisk verkstad inspirerad av makerspace-rörelsen.
Målgruppen är unga stockholmare, däribland personer med olika typer av NPF-diagnoser,
med intresse för och kunskap om IT, teknik och design. Målsättningen är att få fler unga
stockholmare att delta i arbetslivet genom möjligheten att i en inspirerande och motiverande
miljö fördjupa redan befintliga kunskaper eller prova något helt nytt.
Projektets budget: 9 miljoner
Nämndens medfinansiering: 0 kr
Start och avslutsdatum: 2018 - 2022
Ansvarig avdelning: Jobbtorg Stockholm
7.

Jobbvägen - ESF genom Rädda Barnen
Projektet är ett samverkansprojekt mellan Rädda Barnen och Stockholms Stad
med syfte att utveckla metoder för att stötta unga tredjelandsmedborgare (15-24 år) med
olika typer av uppehållstillstånd (PUT/TUT/NGL) att närma sig arbete eller utbildning.
Projektets budget: 16,7 miljoner kr
Nämndens medfinansiering: 8,4 miljoner kr
Start och avslutsdatum: januari 2021 - februari 2023
Ansvarig avdelning: Jobbtorg Stockholm
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Erasmus Plus, nämnden är projektägare
1. Mobility for students and staff in Higher Vocational Education
Projektets budget: 3,1 miljoner kr
Nämndens medfinansiering: 0
Start- och avslutsdatum: februari 2020 - februari 2022
Ansvarig avdelning: Vuxenutbildning Stockholm
2. Mobility for Higher VET students and staff in the Hotel, Tourism, Culture, Media & Design
industry
Projektets budget: 3,1 miljoner kr
Nämndens medfinansiering: 0
Start- och avslutsdatum: december 2020 - december 2022
Ansvarig avdelning: Vuxenutbildning Stockholm

Europeiska Kommissionen, nämnden är en samarbetspart
1. Urbelac 5
Projektets budget: okänd
Nämndens medfinansiering: 0 kr
Start- och avslutsdatum: december 2020 - december 2022
Ansvarig avdelning: UU-staben samt Vuxenutbildning Stockholm
2. Connection
Projektets budget: 20 miljoner kr
Nämndens medfinansiering: 0 kr
Start- och avslutsdatum: januari 2020 - december 2022
Ansvarig avdelning: Vuxenutbildning Stockholm
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Projekt finansierade av Stockholms stads Sociala Investeringsfond
1. Studiesluss
Målgruppen är ungdomar som har behov av att testa ett studiesammanhang utanför skolan
inför återgång till studier. Målgruppen behöver insatser utformade efter individuella behov
med en stor möjlighet till flexibla anpassningar. Projektet ska utveckla kunskaper och
lärdomar kring anpassningar som är nödvändiga för dessa deltagare som en
studiemotiverande insats, för att på så sätt kunna bereda en väg för återgång till studier.
Projektmedlemmarna arbetar mobilt och flexibelt och möter upp deltagarna hemma, på
bibliotek eller andra lämpliga ställen. Deltagarna är ungdomar inskrivna i KAA som ännu inte
fyllt 20 år.
Projektbudget: 7, 8 miljoner kr
Nämndens medfinansiering: 0
Start- och avslutsdatum: 2020 - 2023
Projektägare: Jobbtorg Stockholm; projektet samverkar med utbildningsförvaltningen.
2. Elevstöd unga
Inom Vuxenutbildning Stockholm finns verksamheterna Elevteam Komvux och Studieteamet
som har i uppdrag att tillhandahålla ett visst stöd under studierna. Utöver det
individinriktade stödet från Elevteam Komvux och det konsultativa till stödet till skolor och
lärare från Studieteamet finns begränsade möjligheter att tillhandahålla ett kontinuerligt,
individbaserat extra stöd till övriga elever inom den kommunala vuxenutbildningen.
Projektet ”Elevstöd unga” syftar till att utveckla ett stöd som möter en bredare målgrupp i
och med att målgruppen för komvux har förändrats under de senaste åren och nu i högre
grad än tidigare består av personer med en svagare ställning på arbetsmarknaden och ofta
även en kort tidigare utbildningsbakgrund.
Projektbudget: 19,3 miljoner kr
Nämndens medfinansiering: 0
Start- och avslutsdatum: 2022 - 2024
Projektägare: Vuxenutbildning Stockholm

Projekt finansierade av Stockholms stad, Smart stad
1. Smarta prov
Projektet Smarta prov syftar till att utveckla digitala, självrättande och läroplansbaserade
kunskapstest, som anpassar uppgifternas svårighetsgrad efter eleven. Det handlar både om
diagnostiska prov, för att utvärdera kunskapsnivå före kursstart och uppföljande prov, som
kan användas under pågående kurs och som slutprov. Arbetsmarknadsnämnden utvecklar
proven tillsammans med forskningsföretaget Meliometrics. Kalibreringen görs för att ”lära”
systemet hur svåra olika mattefrågorna är och därefter kan provet, vid bra resultat, användas
vid ansökningar till matematik 2 på gymnasial nivå.
Projektbudget: 5,2 miljoner kr
Nämndens medfinansiering: 0 kr
Start- och avslutsdatum: januari 2021 - december 2022
Projektägare: Vuxenutbildning Stockholm
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Projekt finansierade av Länsstyrelsen, s.k. §37-projekt – målgrupp nyanlända
1. Framtidsprogrammet
Syfte och mål med projektet är att stötta målgruppen nyanlända kvinnor 18-29 år till en
snabbare etablering på arbetsmarknaden genom utbildning, arbetsmarknadskunskap och
utökat nätverk. Projektet vill förbättra målgruppens möjligheter till hållbara anställningar,
inkludering i samhället och till ekonomisk självständighet. Detta sker i synnerhet genom
utbildningstillfällen och ett utökat nätverk av etablerade svenskar. Utbildningstillfällena
kommer att innehålla pass med arbetsmarknadskunskap, digitala verktyg,
jobbsökaraktiviteter, information om kommun och samhälle. Deltagarna i projektet kommer
att bli matchade med en etablerad mentor. Projektet vill även utveckla ett nätverk för
kvinnor som är nya i Sverige och deras mentorer där de har möjlighet att utbyta
erfarenheter, kunskaper och utöka deras nätverk.
Samarbete med Järfälla kommun och Nya kompisbyrån
Projektets budget: 845 264 kr
Nämndens medfinansiering: 0 kr
Start- och avslutsdatum: januari 2022 - december 2022
Ansvarig avdelning: Jobbtorg Stockholm
2. Metodutveckling övergång från gymnasium till vuxenutbildning
Metodutveckling för framgångsrik övergång från gymnasiestudier till vuxenutbildning, med
fokus på ensamkommande unga. Samarbete med utbildningsförvaltningen.
Projektets budget: 1,3 miljoner kr
Nämndens medfinansiering: 0 kr
Start- och avslutsdatum: januari 2021 - juni 2022
Ansvarig avdelning: Vuxenutbildning Stockholm
3. Tidiga jobbinsatser mot utanförskap – en ungdomssatsning
Projektet syftar till att utveckla tidiga arbetsmarknadsinsatser för nyanlända ungdomar 16-24
år som går sista åren på gymnasiet eller motsvarande studier alternativt avslutat sin
gymnasieutbildning det senaste året. Syftet med insatsen är att se till att målgruppen i större
utsträckning kommer ut i hållbara anställningar. Detta förväntas motverka utanförskap och
bidra till arbetet för en mer inkluderande arbetsmarknad och stad. De förebyggande
insatserna är en nyckel i att undvika att ungdomar hamnar i långvarigt utanförskap
Projektets budget: 761 742
Nämndens medfinansiering: 0 kr
Start- och avslutsdatum: januari 2022 - december 2022
Ansvarig avdelning: Jobbtorg Stockholm
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Projekt finansierade av Delegationen mot Segregation (DELMOS)
1. Unga Når Unga
Projektet är ett samarbete med civilsamhället i prioriterade stadsdelar i nordvästra samt
södra staden där arbetslösa unga kommer att anställas för att söka upp unga (UVAS) för att
motivera dessa till att ta del av stadens stöd till arbete och studier.
Projektets budget: 5 miljoner kr
Nämndens medfinansiering: 1 miljon kr
Start- och avslutsdatum: augusti 2021 - april 2022
Ansvarig avdelning: Jobbtorg Stockholm
2. Inkluderingslots
Projektet kommer att anställa fyra inkluderingslotsar vars uppdrag är att lotsa och bistå
nyanlända kvotflyktingar att orientera sig i samhället genom att lära sig hitta till och uträtta
sina ärenden hos olika myndigheter, apotek, hälso- och sjukvården, betala räkningar m.fl.
Vidare ska inkluderingslotsen förmedla kunskap om hur man bor och söker bostad, om
barnomsorg och var personen kan få stöd för att komma vidare till utbildning och arbete
samt om kontakter med föreningslivet.
Projektets budget: 1,4 miljoner kr
Nämndens medfinansiering: 450 000 kr
Start- och avslutsdatum: augusti 2021 - april 2022
Ansvarig avdelning: Vuxenutbildning Stockholm

Projekt finansierade av Samordningsförbundet Stockholms stad
1. IPS för personer med beroendeproblematik
Pilotprojekt för att pröva och utvärdera IPS för personer med beroendeproblematik
Projektets budget: 13,2 miljoner kr
Start- och avslutsdatum: september 2022 – augusti 2025
Ansvarig avdelning: Jobbtorg Stockholm
2. IPS integrerat i Psykosvården
Syftet är att erbjuda möjlighet till arbetsinriktad rehabilitering enligt metoden IPS, Individual
Placement and Support till patienter på 5 psykosmottagningar
Projektets budget: 11,9 miljoner kr
Start- och avslutsdatum: augusti 2018 – december 2022
Ansvarig avdelning: Jobbtorg Stockholm
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